
 

 

Philips
Draadloze telefoon

CD2401S
Spreek luid en duidelijk

Deel uw gesprekken
De uitstekende luidsprekertelefoon zet de CD2-serie in het middelpunt van uw 
gezinsleven. Dankzij de versterking van het volume kunnen gesprekken echt worden 
gedeeld met iedereen in uw naaste omgeving.

Puur gebruiksgemak
• Telefoonboek voor 100 namen
• Helder verlicht scherm

Uitstekende ergonomie
• Ergonomische greep
• Ontspannen gebruik

Ongeëvenaarde handsfree-functie
• Helder digitaal geluid
• Versterking van volume
• Luidsprekertelefoon - handsfree praten



 Helder digitaal geluid
Het digitale geluid biedt een algeheel beter 
dynamisch bereik en is helderder.

Luidsprekertelefoon - handsfree praten
De handsfree modus maakt gebruik van een 
ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te 
versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten 
en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te 
houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met 
meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het 
gesprek aantekeningen wilt maken.
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Beeld/scherm
• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondverlichting: Oranje
• Schermkleuren: Zwart-wit
• Tekstregels: 1
• Technologie voor het hoofdscherm: STN
• Hoofdschermtype: Alfanumeriek

Geluid
• Ringtones handset: Polyfoon
• Volumeregeling: Volumeregeling

Gemak
• Alarmfuncties: Wekker
• Toetsen op het basisstation: Paging-toets
• Batterij-oplaadindicatie
• Gespreksbeheer: Wisselgesprek, 

Nummerherkenning, Mute-functie microfoon
• Gebruiksgemak: Blokkering van toetsenpaneel, 

Bediening via menu's
• Meerdere basisstations mogelijk: 1
• Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 6 

handsets
• Signaalsterkte-indicator
• Verlicht toetsenpaneel: Nee
• Luidsprekertelefoon - handsfree praten

Netwerkfuncties
• Antenne: Geïntegreerd in basisstation, 

Geïntegreerd in handset
• Compatibel: GAP
• Kiezen: Toonkiezen, Pulstoon

Vereisten voor de operator
• Naam- en nummerherkenning
• Nummerherkenning bij wisselgesprek

Geheugencapaciteit
• Gegevens in gesprekkenlog: 20
• Telefoonboek: 100 namen en nummers

Afmetingen
• Afmetingen basisstation: 114 x 110 x 81 mm
• Afmetingen handset: 46 x 26 x 160 mm

Vermogen
• Batterijcapaciteit: 550 mAh
• Batterijtype: AAA NiMH
• Soort batterij: Oplaadbaar
• Netstroom: AC 220 - 240 V - 50 Hz
• Aantal batterijen: 2 per handset
• Stand-bytijd: 150 uur
• Spreektijd: Maximaal 12 uur
•
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